


 Asmens higiena suprantama kaip kūno 
odos, plaukų, nagų, dantų, drabužių, 
avalynės priežiūra, buitinės bei aplinkos 
sąlygos.



 Svarbiausia odos funkcija - apsauginė. 

 Padengdama kūną kartu su poodiniu riebalų 
sluoksniu, ji saugo giliau esančius organus nuo 
traumų, šalčio bei karščio, drėgmės, 
mikrobų, kitų žalingų aplinkos faktorių.



 Daugiausia prakaito 
liaukų yra delnų ir 
padų odoje. 

 Kūno paviršiaus 
liaukos per savaitę 
išskiria nuo 3,5 iki 7 l 
prakaito ir 100-300 g 
riebalų. 

 Kol oda švari, dauguma 
mikrobų odos 
paviršiuje žūsta.



 Šviežias prakaitas yra bekvapis, tačiau jam 
susimaišius su senesnio prakaito likučiais ir 
riebalų liaukų sekretu ant išorinio odos 
sluoksnio, susidaro labai gera terpė 
bakterijoms daugintis, o joms dauginantis 
atsiranda specifinis kvapas, kartais labai 
stiprus ir aitrus. 



 Gausesnį sveiko žmogaus prakaitavimą 
skatina ne tik fizinis darbas, sportas, aukšta 
aplinkos temperatūra, bet ir karšti valgiai, 
gėrimai, stiprūs išgyvenimai. 

 Todėl būtina kasdien maudytis po dušu ryte 
ir vakare su muilu bei keisti apatinius rūbus 
ir kojines.



 Dezodorantai naikina bakterijas, 
antiperspirantai stabdo prakaitavimą. 

Kadangi žmogus turi prakaituoti, kad 
neperkaistų jo kūnas, todėl dažnai naudojami 
antiperspirantai gali pakenkti žmogaus 
sveikatai. 





 Dezodorantas  Antiperspirantas



 sulaiko tiesioginius saulės spindulius, saugo 
galvą nuo karščio, šalčio ir kt. 

 Plaukus derėtų trinkti 1–4 kartus per savaitę, 
atsižvelgiant į natūralias galvos odos 
ypatybes – polinkį riebaluotis – bei į aplinkos 
veiksnius. Jeigu plaukai riebūs – trinkti juos 
reikia kasdien ar 4 kartus, jeigu sausi – 1–2 
kartus per savaitę. 





 Per nešvarias rankas plinta apie 80 proc. 
infekcinių susirgimų. 

 Visada nusiplaukite rankas pasinaudoję 
tualetu, važiavę viešuoju transportu, grįžę iš 
lauko, parduotuvių bei lietę pinigus, jeigu 
žaidėte su savo augintiniais. Rankas plautis 
reikia ir prieš valgio gaminimą ir prieš 
valgant. jei glostėte gyvūnėlius, kosint ar 
čiaudint. 



 - 1 iš 3 žmonių , pasinaudoję tualetu, neplauna 
rankų. 

 - dauguma žmonių rankų plovimui skiria 
vidutiniškai 5 sekundes (rekomenduojama 20 s).

 - ant delnų ir tarpupirščiuose gali būti 
vidutiniškai nuo 2 iki 10 milijonų bakterijų.

 - ant tualetų dangčių 300 kartų mažiau 
mikroorganizmų, nei ant mobiliųjų telefonų.

 - pasinaudojęs viešuoju transportu, kas ketvirtas 
žmogus rankas suteršia fekalijų bakterijomis

 - ant rankų esančius mikrobus galima perduoti 
kitiems rankos paspaudimu.



Rankų plovimo 
technika taip pat yra 
labai reikšminga, nes 
ant gerai nuplautų 
rankų lieka mažiau 
mikroorganizmų, jie 
lėčiau dauginasi ir 
neplinta.



Teisingai rankų higienai palaikyti svarbu rankas 
nusiplauti kruopščiai: 10–15 sekundžių muiluoti 
trinamaisiais ir sukamaisiais judesiais, ypač 
riešus, tarpupirščius, pirštų galiukus ir nagus bei 
nykščius.





Būti gražiam, 
pirmiausiai reiškia

būti švariam, 
tvarkingam, sveikam. 


